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Commissie verzoekschriften

24.04.2009

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0651/2008, ingediend door Jose Miguel Gonzalez Cruz 
(Spaanse nationaliteit), namens "Asociacion de Vecinos Huerta de la Salud", 
over de geplande verwijdering van 229 bomen uit de tuin van het Prado de 
San Sebastian in Sevilla

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener maakt bezwaar tegen het plan om 229 van de 1324 bomen in de tuin van het Prado 
de San Sebastian (Sevilla) om te hakken om ruimte te maken voor een nieuw gebouw van de 
universiteit van Sevilla. Indiener voert aan dat de tuin in 1997 open werd gesteld na opnieuw
te zijn ontworpen met financiële steun van de EU. Indiener legt uit dat het nieuwe gebouw 
volgens de plannen een symbolische functie voor de stad zou moeten krijgen, wat naar zijn 
mening zou leiden tot het omhakken van nog meer bomen om een beter zicht op het gebouw 
te creëren. Indiener verzoekt het Europees Parlement de nodige maatregelen te nemen om het 
project stop te zetten.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 20 oktober 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 24 april 2009.

Volgens de inlichtingen die de Spaanse autoriteiten aan de diensten van de Commissie hebben 
verstrekt, brengt dit project geen veranderingen aan in de doelstellingen zoals deze waren op 
het moment dat de steun van het EFRO werd toegekend.

De Commissie dient daarbij echter op te merken dat zelfs als dit project het aanvankelijke 
project ingrijpend zou kunnen wijzigen, zij in het kader van het EFRO geen wettelijke grond
heeft om zich er tegen te verzetten. 
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De Commissie stelt indiener voor om zich tot de Spaanse autoriteiten te wenden, in het 
bijzonder mevrouw Martínez Urrutia, op het ministerie van Economische Zaken. 

e-mail: emartinezurrutia@sgpg.meh.es voor alle aanvullende inlichtingen over dit 
onderwerp. 


